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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

МАНДАТ 2015-2019 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 6 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 26.11.2015 Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

По Писмо с вх.№ В-189/27.10.2015 г. от „В и К“ ЕООД - Пловдив 

Относно: Становище по удължения бизнес план на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр.Пловдив за периода 2014 – 2016 г.Избор 

зам.председатели на Общински съвет - Сопот 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10в, ал.1 т.5 от 

Закона за водите, чл. 25 ал.2 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и 

реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на 

водоснабдителните и канализационни услуги, прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Не приема предвижданията на удължения бизнес план на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив за периода 2014 – 2016 г. в 

частта „Прогнозни цени, количества и необходими приходи от В и К услуги“,  

предвиждащи ръст на крайната цена за потребителите на водоснабдителни и 

канализационни услуги с 23% до края на 2016 г., спрямо 2015 г., със следните 

мотиви: 

1.1. анализът на социалната поносимост на прогнозираните от бизнес 

плана стойности на цените на В и К услугите за крайните потребители за 

периода на удължения бизнес план, въпреки, че е защитен единствено с 

доказване на изпълнени условия на §1, ал.1 т.4 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/  не отразява реалната 

социална поносимост на тези цени към прогнозния ръст на средно месечния 

доход на едно лице от домакинство в нашата община; 

1.2. преди да се търси увеличение на цените за крайно потребление на 

предлаганите от оператора услуги следва в бизнес плана да се предвидят 

реални и работещи дейности и мерки по минимизиране на разходите и 

намаляване на загубите на дружеството, като и в този бизнес план се запазва за 

тях, нива от около 61% за 2016 г.; 

1.3. от бизнес плана не става ясно още какъв е размера на несъбраните 

вземания на дружеството, които биха били източник както за покриване на 

разходите, така и за реализиране на инвестиционната програма на дружеството.  
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2. Възлага на Председателя на Общинския съвет, да представи 

копие от настоящето решение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

Пловдив, на Асоциацията по В и К – Пловдив, на Областния управител на 

област  - Пловдив и на Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. 

3. Възлага на Председателя на Общинския съвет, да представи 

копие от настоящето решение и всички общини от Пловдив област, в 

качеството им на членове на „Асоциация по В и К“ – Пловдив, с цел да потърси 

подкрепа на настоящето решение.   

 
МОТИВИ: Настоящето решение се прие:  

- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.23 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.10в, ал.1 т.5 от Закона за водите, чл. 25 ал.2 от Наредбата за 

дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на 

показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги; 

- и като взе предвид представения за становище удължен бизнес план на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив за периода 2014 – 2016 г. с наш вх. № В-

189/27.10.2015 г.     

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 10 

„Против”                -  2 

„Въздържал се”      - 4 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

   

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

             

Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 


